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Nieuws over onze leefomgeving, afval en grondstoffen
Dit is de vierde editie van onze digitale nieuwsbrief: Opfrisser. Dit is het eerste jaar dat we
deze nieuwsbrief maken. We kijken terug op hele mooie resultaten in 2019. We blijven op
het gebied van grondstoffen koploper van Nederland.

De laatste weken van dit jaar ronden we mooie projecten af met bijvoorbeeld de finale van
de Communicatieprijs, en starten we nieuwe projecten voor de toekomst. Zo veranderen in
de loop van 2020 de landelijke afspraken rondom plastic+. Deze veranderingen
bieden ruimte voor nieuwe initiatieven waar wij graag aan bijdragen om samen voor een
schone, circulaire, frisse en gezonde omgeving te zorgen.

We versturen deze nieuwsbrief zoals gebruikelijk naar de griffies en
andere geïnteresseerden. Wil je deze nieuwsbrief graag rechtstreeks ontvangen? Meld je
dan onderaan deze nieuwsbrief meteen hiervoor aan. Wij hopen dat we je met deze
nieuwsbrief nuttige informatie geven en je kennis over Dar opfrissen.
Heb je suggesties, vragen of tips? Wij horen het graag via communicatie@dar.nl

Ik wens je alvast hele fijne feestdagen en op naar een fris en schoon 2020!

Bart de Bruin
Directeur Dar NV
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Nederland Schoon:
meerwaarde voor gemeenten

Dar was afgelopen maand in

Nederland Schoon bestaat al

het nieuws met verschillende

25 jaar en houdt zich bezig

onderwerpen. Bekjik een paar

met de aanpak van

voorbeelden:

zwerfafval. Daardoor hebben

Lees meer

zij veel kennis en ervaring in
huis. Dit delen zij graag met
Dar. NL Schoon stimuleert dat
gemeenten onderling kennis
kunnen delen. Dat doen zij
niet alleen vanaf de zijlijn. De
samenwerking met Dar is een
heel mooi voorbeeld van hoe
NL Schoon samen wil werken
met andere partijen.

Lees meer
Vuurwerkafval opruimactie
Wijkhelden
2020 komt eraan. Na
oudejaarsnacht blijft er helaas
vaak vuurwerkafval op straat
liggen. Hier willen we graag
samen met Wijkhelden uit
Hatert, Nijeveld en de
spoorbuurt iets aan doen.

Lees meer

Wat verandert er in 2020
rondom plastic+?
in de loop van 2020 verandert

een aantal regels rondom de
inzameling en verwerking van
plastic+. Deze aanpassingen
in de wet- en regelgeving
zorgen ervoor dat het
makkelijker wordt voor
gemeenten en inwoners om
plastic+ te scheiden.

Lees meer

Andere ophaaldagen afval
door feestdagen

MaasWaal College op bezoek bij
Dar
Wij vertelden over Dar, over de
verschillende beroepen, waarom
afval scheiden zo belangrijk is
en welke techniek hierbij komt
kijken. Daarna keken we samen
bij verschillende voertuigen en
gaven we een rondleiding op de
milieustraat.

Tijdens de feestdagen haalt
Dar geen afval op en zijn de
milieustraten gesloten. Om
nog meer inwoners uit de
regio aan te spreken en te
bereiken, zetten we deze
keer andere en extra
communicatiemiddelen in.
Lees meer

